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Wobec napotykanych trudnoici w jednoznadnej iiteprctacji 2apis6w ozpoz4dzenia REACH

dotyaecych obowiE2k! spoEadania s.enaduszy na.dzenia i dol4eania kh do kart

charaktertstyki miesanin, w imieni! Polskiego Stowar2yszenra Prcdlcentdw Kosnetyk6w

i Srcdk6w C4sto6ci chcialEbym upEejmie poprosid o wyjaiiieiie w4tplrwlch kw€sUi,

W mtsl zapis6w art, 14 lub 37 rozpoEEd2enia REACH, od.orqcych sie do oceny

bepi@enshva chem enego, obowiqrk spoaEdania scenanuszy naraie.la oblrgatoM.y
jest dla substincji, W naszym bzumieni!, w przypadku mieszanin sponqdanie *enariuszy

naratenia nie jest obowiEzkowe, moie bya jednak dokonywane zgodnie z art, 3t (2)

W tym kontek{cle wydaje sie, 2e zapisy dotyeqce zal4@anla scenadusy nara:enia do kart

charEkerysiyki/ podane w a. A zal. II do REACH p. 7 i 3.2 nalezy odnosid do scenaiuszy

nara:e.ia substEncji, a wiec w przypadku mieeanin - ich sklad.lk6w. z zaplsu w p, 8.2

wy.ir, ie z al4@niE *enar.Lry oo lafi.rarakteryst'< nozna zre4lntuaa prenonic

odpowied.ie lniomacje do tresci samej karry, Z kolei w p. 3.23 peewodnika ECl]/- Guidafte

an the Mpiladon of efety data sr@et wl4eanie sc€nanuszy naraz€nia do kaft

charalcerysryki w sposib inny nii w formie zalqenika okeilone j6t jako ro&iEanie

altehatywne, do2na wiec rozumis, 2e podstawowym roei4aniem j€st foma zalqenika,



Ponadto paewodnik nie zawieG wyja6niei odnoeEcych sie do zal4eania do Grt

chafakteryslyki (enafiuszy nara2enia d a mieszanin.

BQde zobowiEzana takZe za wszelkje dodatkowe wyja6nienia I konentaEe odn@4ce srQ do

wobs powyiszego, chcialabym uppejmie poprcsia o udzlelenie odpowiedzi na .ast€plj4ce

pitania dotyaEce kad chaEkterlstyki mievanin:

1. C2y noina iie zt4eaa do kady charakteqsli4<i mieeaniny *enarluszy nara2enia

substancji Gkladnikdw miMniiy) astQpujEc je odpowiednimi into racjarii
podanymiwsekcjach 7 i8,2 katy? le!i tal<, tow jakkh pr4padkach?

2. Czt w pzfiadku, gdy dla mieszanify opGcowany zoslnl scenarilsz narE eniar

zal4eenie 90 do karty chaEkterystyki (w miejs@ (enariuszy naE2enia skladnik6w)
j6t j€dnoznae.e ze spelnleniem wymagai, o ktorych mowa w p 7 i A.2 .a A2al.

3, Czy dysponuj4c *enariueem nara2enia d a mle*niny mo2na $Ynlk jace z nleqo

infomacje zamieicie we wlasclwych sekcjach karty, bez koiieaio5ci zaheania go

do karry chaEkterystykl?
4. Czy wystar@jqce bQdzle uwzglQdnienie w scenahuszu naEtenia detergentu

pzeznaeonego dla konsumeidw, wyl4enie PEeznaeenia wynikajqcego z opis! na

etykiecie oEz wmnk6w uztcia odpowiadaj4cych $osowaniu mie%niny

w g6podaEt{i€ donowYm?
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